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 1صفحه 

 11/07/1400تاريخ: 

 00و//3165 شماره:

 گذاریسرمایه واحدهای نویسیپذیرهاطالعیه 

 (ایران قابل معامله در فرابورس)نوع دوم کاراگذاری صندوق سرمایه

 کاری روز 5به مدت  21/07/1400  تا  17/70/1400مورخ  شنبه از روز
 

 90797/122 شماره مجوز براساس ،را خود یگذارهيسرما یواحدها دارد نظر در « نوع دوم کاراگذاري صندوق سرمايه » رساند،يم اطالع به

 بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت تحت صندوق اين. دينما يسينورهيپذ رانيا فرابورسطريق  از بهادار، اوراق و بورس سازمان07/07/1400مورخ 

 :باشديم ليذ شرح به آن مشخصات و کرد خواهد تیفعال خود دنامهیام و اساسنامه مقررات، اساسبر و

 صندوق مشخصات

 کارا :صندوق نماد نوع دوم کارا :صندوق نام

 سرمایه صندوق گذاری با درآمد ثابت نوع دومصندوق سرمايه :صندوق نوع
 ريال میلیارد 100:   حداقل

 ميليارد ريال 1،000  :حداکثر

 06/06/1400 :هاشرکت ثبت مرجع نزد ثبت تاریخ 52069 :هاشرکت ثبت مرجع نزد ثبت شماره

 نامحدود مدت به و شودمي صادر صندوق نام به سازمان توسط که فعالیت مجوز در شده قید تاريخ از :صندوق فعاليت دوره

انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، گذاری در موضوع فعالیت اصلي صندوق، سرمايه :صندوق فعاليت موضوع

های سپرده بانکي، سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران و گواهي سپرده کااليي ها و گواهيسپرده

های باشد. خصوصیات داراييآمد ثابت مينويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار با درمشارکت در تعهد پذيره است. موضوع فعالیت فرعي آن

  .گذاری در هريک از آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده استگذاری يا تعهد خريد و حدنصاب سرمايهموضوع سرمايه
 

  نحوه و مشخصات پذيره نويسي

 ايران  فرابورس عضو هایکارگزاری شبکه نويسيپذيره شبکه

 ريال 10،000 گذاریسرمايه واحد هر مبنای ارزش

 واحد 1،000،000  ممتاز گذاریسرمايه واحدهای تعداد

 واحد 9،000،000  نويسيپذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداقل

 واحد 99،000،000  نويسيپذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداکثر

 واحد 100،000،000 انتشار قابل گذاریسرمايه واحدهای تعداد
 

 مشخصات معامالتي

 نامحدود حقیقي معامالتي کد هر توسط خريداری قابل واحد تعداد حداکثر

 نامحدود حداکثر تعداد واحد قابل خريداری توسط هر کد معامالتي حقوقي 

 ريال 1 (Tick) قیمت تغییرات حداقل

 گذاریواحد سرمايه 1 (Lot)هرسفارش مضارب

  T+1 *پاياپای و تسويه نحوه

 بازار ابزارهای نوين مالي ثانويه معامالت بازار

 پذيرد.پس از انجام و قطعي شدن معامله صورت ميروز  یک گذاری اين صندوق،تسويه و پاياپای ناشي از معامله واحدهای سرمايه*
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ت

صا
مشخ

 
کامل

 
ارکان

 
صندوق

 

مدير
 

 ملي شناسه ثبت محل ثبت تاريخ ثبت شماره شرکت نوع نام

 10320521929 تهران 04/02/1390 401136 خاص يسهام کاريزماشرکت سبدگردان 

کد پستي:   رقيش، ساختمان نگين آزادی، طبقه هفتم واحد 283شهيد احمد قصير، خيابان شهيد دکتر بهشتي، پالک  ساعي، خيابان-محله آرژانتينتهران، : آدرس
 021-41426: تلفن1513616839

متول
 10320537520 تهران 19/02/1390 27442 موسسه هدف نوين نگر يحسابرس موسسه ي

 021 -26422041: تلفن- 2، طبقه سوم واحد 148داووديه، خيابان نفت شمالي، خيابان شهيد سرتيپ وحيددستگردی، پالک ، : تهرانآدرس

س
حسابر

 

 10100129086 تهران 03/11/1349 1177 موسسه رازدار  يحسابرس موسسه

 02188726665تلفن:  : 14واحد  19ميدان آرژانتين، ابتدای خيابان احمد قصير) بخارست ( ، خيابان ، تهران: آدرس

بازارگردان
 يبازارگرداناختصاصي  یگذار هيصندوق سرما 

  اکسير سودا

 14007960118 تهران 30/08/1397 45953 صندوق

 –بقه هفتم، واحد شرقي گين آزادی، ط، ساختمان ن283خيابان شهيد احمد قصير، خيابان شهيد دکتر بهشتي، پالک، محله آرژانتين، تهران: آدرس
 021 -41426: تلفن 

 

 موسسین صندوق

 گذاری ممتازتعداد واحدهای سرمايه نام

 900،000 شرکت سبدگردان کاريزما

 100،000 شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما
 

 گذاریسرمايهمديران 

 ایسوابق تحصیلي و سوابق فعالیت حرفه نام و نام خانوادگي

 فرهاد ترکستاني

 رک تحليلگری بازار سرمايهدارای مد
 16/04/1398 الي 01/02/1397گروه صنعتي و اقتصادی مومنين از تاريخ مدير مالي 

 29/12/1398 الي 17/04/1398کارشناس تحليل در شرکت کارگزاری مهر اقتصاد از تاريخ 

 تاکنون 01/01/1399کارشناس تحليل در شرکت سبدگردان کاريزما از تاريخ 

 علي صادقپور

 مدرک تحليلگری بازار سرمايهدارای 
 18/11/1399 الي 01/09/1396مين سرمايه سپهر از تاريختأگذاری کارشناس ارشد سرمايه

 تا کنون 18/11/1399سبدگردان کاريزما از تاريخ  تحليلگر

 سعيد ويسي زاده

 بهادار اوراق سبد تيريمد مدرکدارای  ،يمال يمهندس یدکتر یدانشجو
 بعنوان 30/11/1396 تا 01/06/1396 از سپه، بانک یکارگزار در یگذارهيسرما ريمد بعنوان 30/12/1395 تا 01/06/1388 از

 از د،يآو نيام یرگزارکا در رعامليمد بعنوان 27/01/1399 تا 27/01/1397 از ملت، بانک در یگذارهيسرما ارشد کارشناس
 سبدگردان در یگذارهيرماس ريمد بعنوان 02/04/1400 از و شهر بانک در رهيمد اتيه عضو بعنوان 30/12/1399 تا 08/07/1399
 .است کار به مشغول زمايکار

 

  خريد واحدهایETF مرکزی است.گذاری مستلزم وجود کد معامالتي فعال در سیستم شرکت سپرده 

 نويسي تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات نويسي قبل از انقضای مهلت پذيرهچنانچه سقف تعیین شده جهت پذيره

 قابل گذاریسرمايه واحدهای سقف افزايش برای سازمان موافقت صندوق، مدير درخواست با آنکه مگر نويسي متوقف خواهد شد.پذيره

 .گردد اخذ نويسيپذيره

 باشد، شتریب يسينورهيپذ جهت شده نییتع زانیم از صندوق یواحدها تعداد درخواست ،يسينورهيپذ دوران طول در کهيصورت در 

 . دهند شيافزا بهادار اوراق و بورس سازمان موافقت با را يسينورهيپذ قابل یواحدها زانیم تواننديم مؤسسان
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 00و//3165 شماره:

 را يسينورهيپذ تواننديم مؤسسان ،)امیدنامه( اساسنامه در شده نییتع حداقل زانیم به یگذارهيسرما یواحدها فروش عدم صورت در 

روز کاری وجوه واريزی به حساب صندوق  دهثر ق شرايط فوق، مدير صندوق ظرف حداکدرصورت عدم تحق  .ندينما ديتمد ديگر، کباري

 نويسان بازپرداخت خواهد نمود. را به پذيره

 يمابق. شده است تعهدصندوق  مؤسسانتوسط ممتاز صندوق  یگذارهيسرما یواحدها از درصد 100: مؤسسان پرداخت و دعهت میزان 

 .گردديمعموم عرضه  ديو خر يسينورهيپذ یبرا گذاریی سرمايهواحدها یمبنا ارزش به صندوق یگذارهيسرما یواحدها

 یواحدها تعداد به نسبت یگذارهيسرما یواحدها دارندگان از کيهر: یعاد و ممتاز یگذارهيسرما یواحدها دارندگان حقوق 

 اساسنامه چارچوب در صندوق یهاييدارا مورد در یریگمیتصم حق اما اند،میسه صندوق یهاييدارا خالص در خود، یگذارهيسرما

 یگذارهيسرما یواحدها. است ممتاز و یعاد یگذارهيسرما واحد نوع دو یدارا صندوق. است صندوق ريمد اراتیاخت از منحصراً آن

 دارندگان اجتماع از صندوق مجمع. باشديم انتقال قابل يول ابطال قابل ریغ واحدها نيا. است مؤسسان به متعلق اول وهله در ممتاز

 ممتاز یگذارهيسرما واحد هر یازا به ممتاز یگذارهيسرما یهاواحد دارندگان از کي هر و شده لیتشک ممتاز یگذارهيسرما یواحدها

 اساسنامه مفاد مطابق تواند يم زمان هر در یعاد یگذارهيسرما یواحدها دارندگان. بود خواهند برخوردار مجمع در یرأ حق کي از

 .ندينما خود تملک تحت یواحدها فروش به اقدام

 صندوق، ثبت و يسنويرهيپذ اتمام از پس معامله، قابل گذاریهيسرما صندوق گذاریهيسرما یواحدها هيثانو معامالت: هيثانو معامالت 

 اقدام فرابورس عضو کارگزاران به مراجعه با تواننديم ديخر انیمتقاض و دارندگان. گردديم آغاز فرابورس يمال نينو یابزارها بازار در

 گذاریی سرمايهواحدها فروش به اقدام يسينورهيپذ دوران در توانندينم دارانيخر شوديم ادآوري .ندينما واحدها نيا فروش اي ديخر به

 .ندينما

 يکل هایاستیس یاجرا لیتسه یراستا در ديجد يمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون " 7 ماده 1 تبصره مفاد باستناد: ياتیمال تیمعاف 

 هاآن ابطال و صدور و معامله قابل گذاریهيسرما هایصندوق انواع گذاریهيسرما یواحدها انتقال و نقل بابت ،"ياساس قانون 44 اصل

 .شد نخواهد مطالبه ياتیمال

 امیدنامه و ساير اطالعات تکمیلي صندوق در سايت شرکت فرابورس ايران به نشاني  اساسنامه و www.ifb.ir   و نیز در تارنمای

  باشد.مي دسترس /http://kara.charisma.ir صندوق به نشاني

 

 پورعارف علیقلی
 مدری نهاداهی  مالی
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